
 ويقولون والطاغوت بالجبت يؤمنون الكتاب من نصيبا أوتوا الذين إلى تر لم: (( أتتمة تفسري اآلية الكرمية

(( ويقولون للذين كفروا هؤالء أهدى من الذين آمنوا  )) . سبيال آمنوا الذين من أهدى هؤالء كفروا للذين

(( يقولون يف شأم  :قال بعض املفسرين: إن الالم هنا مبعىن " يف " أي سبيال )) (( يقولون للذين كفروا ))

؛ وقيل: إن الالم كقولك: قلت لفالن ، أي هي (( أهدى من الذين آمنوا سبيال )) أي الذين كفروا  هؤالء ))

مبعىن أنتم يعين يقول هؤالء للذين كفروا أنتم أهدى من الذين آمنوا  (( هؤالء ))الالم املعدية للفعل وأن قوله: 

سبيال ؛ وعلى هذا تكون اإلشارة يف مقام ضمري املخاطب ؛ ألنك إذا قلت: قلت لفالن كذا ، صار فالن 

" اسم إشارة ليس ضمري خماطب لكن قالوا إا مبعىن  (( هؤالء ))بضمري املخاطب ، و  أن يؤتىخماطبا فالبد 

واملراد بالذين كفروا أهل مكة ؛ ألن  (( ويقولون للذين كفروا ))وهذا ما مشى عليه صاحب اجلاللني ؛ " أنتم 

طائفة من اليهود قابلوا أهل مكة فقالوا هلم أهل مكة: هذا حممد فرق بيننا وبني أبنائنا وبيننا وبني غلماننا وبيننا 

وسفه أحالمنا ؛ أما حنن فإننا أهل البيت نسقي احلجيج ونفعل   وبني أزواجنا وفرق بيننا وبني العرب وسب آهلتنا

الفرصة وقالوا: أنتم أدى من حممد ؛ كذا وكذا ، وذكروا كذا وكذا فأينا أفضل أحنن أم حممد ؟ فاليهود انتهزوا هذه 

يسأهلم قوم هم  ألم ال يريدون أن يقوم للنيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قائما وحيسدونه فانتهزوا هذه الفرصة أن

أي  (( هؤالء أهدى من الذين آمنوا سبيال ))شيعة حممد عليه الصالة والسالم وقرابتهم فقالوا هذا الكالم: 

(( هنا متييز ؛ ألا وقعت بعد اسم التفضيل ، واملنصوب بعد اسم التفضيل يكون متييزا ؛  (( سبيال )) طريقا ، و

املشار إليه  (( أولئك الذين لعنهم اهللا )) (( أولئك ))ل اهللا تعاىل: قا هؤالء أهدى من الذين آمنوا سبيال ))

وهذه  (( أولئك الذين لعنهم اهللا ))هؤالء الذين أوتوا نصيبا وقالوا للكفار أنتم أهدى من الذين آمنوا سبيال ، 

 (( الذين ))عرفة ، واخلرب اجلملة تفيد احلصر لتعريف طرفيها املبتداء واخلرب ، فاملبتدأ " أوالء " وهو اسم إشارة م

(( ومن أي طردهم وأبعدهم عن رمحته ـ والعياذ باهللا ـ  (( أولئك الذين لعنهم اهللا ))وهو اسم موصول معرفة ، 

فعل الشرط جمزوم به ولكنه حرك  (( يلعن )) هنا اسم شرط و ))من  (() يلعن اهللا فلن تجد له نصيرا )

أي لن جتد له من ينصره فيقربه من رمحة اهللا  عن اهللا فلن تجد له نصيرا ))(( ومن يلبالكسر اللتقاء الساكنني ؛ 

يستفاد من هذه اآلية واليت قبلها  ويدخله يف رمحة اهللا ألن اهللا سبحانه وتعاىل إذا أراد لقوم سوءا فال مرد له .

ذلك ينكرون ما دل عليه أوال: التعجيب أو التعجيب من حال هؤالء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ومع  فوائد :

ومن فوائدها: بيان قبح صنيعهم ، حيث إن اهللا تعاىل قد أعطاهم نصيبا من الكتاب ومع ذلك قالوا  الكتاب .

للكفار إم أهدى من املؤمنني ؛ ومعلوم أن من حكم خبالف ما يعلم فهو أقبح ممن حكم مبا ال يعلم والكل 

ومن فوائدها: أم يؤمنون باجلبت  حقد اليهود على املؤمنني .ومن فوائدها: بيان  قبيح لكن األول أشد .



ومن فوائدها: إىل أن السحر متلقى من اليهود ؛  ويؤمنون بالطاغوت فال ينكرون اجلبت وال الطاغوت بل يقرونه .

ر وهلذا سحروا النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم فإن لبيد بن أعصم سحر النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم بسح

ومن  كانوا يريدونه .ذلك التأثري الذي  فيه عظيم ولكن اهللا تعاىل محى نبيه صلى اهللا عليه وآله وسلم من أن يؤثر 

فوائدها: أن اليهود أهل حسد ؛ ألم يعلمون بقرارة أنفسهم أن حممدا أهدى من املشركني ألم يعرفونه كما 

ومن  اروا يفضلون عليه الكفار عليه وعلى من اتبعه .يعرفون أبنائهم ؛ لكن ملا امتألت قلبوهم من حسده ص

تأثري الدعاية بلبس احلق بالباطل ، وإال من املعلوم أن الكافر ليس فيما يرمي إليه أو فيما إليه ليس فيه فوائدها: 

: ئدةة أو على هذه الفاويتفرع على هذه القاعد هداية إطالقا ومع ذلك قالوا إم أهدى من الذين آمنوا سبيال .

ما كان عليه بعض الناس اليوم من قوهلم " إن الكفار أوىف بالعهد من املؤمنني وإم أخلص من املؤمنني وأنصح 

من املؤمنني ، وما أشبه ذلك فمن قال هذا يف املسلمني فإن فيه شبها من اليهود ؛ وحنن ال ننكر أن من املسلمني 

الوفاء بالعهد وعدم الوفاء بالوعد وعدم ال ... يف العمل  من خالف طريق اإلسالم بعدم الصدق يف القول وعدم

؛ ولكن كل هذه األخالق حذر منها النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أشد التحذير فهي أخالق دخيلة على 

ومن فوائدها: حترمي تفضيل  شعب املسلم وسببها ما كان عليه هؤالء من النقص يف العلم والنقص يف اإلميان .

  (( ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ... )) .ى املؤمنني ؛ ألن اهللا تعاىل أنكره بقوله: الكفار عل

: بيان أن كل من قال (( أولئك الذين لعنهم اهللا ومن يلعن اهللا فلن تجد له نصيرا ))ومن فوائد اآلية الثانية 

؛ وأحكام اهللا سبحانه وتعاىل الشرعية  اهللا ))(( أولئك الذين لعنهم مثل هذا القول فإنه مستحق للعنة ؛ لقوله: 

واجلزائية ال تتعلق باألشخاص أبدا ؛ فإذا استحق هؤالء العن بإميام باجلبت والطاغوت وقوهلم للذين كفروا هؤالء 

ومن فوائدها: أن من لعنه اهللا  أهدى من الذين آمنوا سبيال فمن جرى جمراهم استحق ما يستحقون من العقاب .

ومن فوائدها: التحذير من التعرض للعنة اهللا ؛  . (( ومن يلعن اهللا فلن تجد له نصيرا ))صر له ؛ لقوله: فال نا

(( أم لهم نصيب من مث قال اهللا تعاىل:  ألن اإلنسان إذا تعرض للعنة اهللا وحقت عليه لن جيد من ينصره .

هنا مبعىن بل ومهزة االستفهام فهنا إضراب  ا ؟كيف نعرا هن  الملك فإذا ال يؤتون الناس نقيرا )) (( أم لهم ))

يعين بل أله  (( أم لهم نصيب ))عما سبق ؛ وقيل: إا لالستفهام فقط ؛ ولكنها خالف املشهور عند النحويني 

نصيب من امللك حيث يريدون أن حيولوا بني النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم وبني ما أعطاه اهللا من النبوة اليت 

يكون ا ملك مشارق األرض ومغارا يعين هؤالء الذين قالوا هذا الكالم وفضلوا طريق الكفار على طريق 

ل اهللا سبحانه وتعاىل على نبيك وجيعلون الفضل هلؤالء الكفار املؤمنني هل هلم نصيب من امللك حبيث مينعون فض

أي ال يعطون  (( ال يؤتون الناس نقيرا ))يعين لو كان هلم نصيب من امللك  (( فإذا ))؟ يقول اهللا عزوجل: 



ظهر ، والنقري هو النقرة اليت على مفعول ثاين  (( نقيرا )) ، و (( يؤتون ))مفعول أول  (( الناس ))الناس ،و 

النواة وهو يضرب به املثلة للقلة يعين لو كان هلؤالء ملك وهلم نصيب من امللك فإنه لبخلهم ال يؤتون الناس نقريا 

؛ ألن اليهود من أشد الناس خبال وأشدهم طمعا وحرصا على املال ؛ إذا معىن اآلية: هل هلؤالء نصيب من امللك 

جيعلوا هذا الفضل هلؤالء الكفار ؟ ال ، ولو قدر أن هلم نصيبا من  حىت حياولوا أن مينعوا فضل اهللا على رسوله وأن

(( ال يعطون يعين لو أعطوا نصيبا من امللك (( فإذا )) امللك فإن هم لن يعطوا أحدا منهم شيئا ؛ وهلذا قال: 

فإذا ال (( أم لهم نصيب من الملك من فوائد هذه اآلية الكرمية  وما فوقه ؟ من باب أوىل . الناس نقيرا ))

: أن هؤالء اليهود الذين أرادوا أن حيول بني فضل اهللا ورسوله وبني رسوله وأن يرحلوا هذا  يؤتون الناس نقيرا ))

ومن فوائدها: اإلشارة إىل أن  الفضل إىل هؤالء الكفار ليس هلم نصيب من امللك ؛ امللك ملن ؟ هللا واحدة .

(( أم يحسدون الناس على ما مث قال تعاىل:  . تون الناس نقيرا ))(( فإذا ال يؤ اليهود من أخبل الناس ؛ لقوله: 

(( يحسدون ا إا مبعىن بل ومهزة االستفهام ؛ نقول فيها كما قلنا يف سابقته آتاهم اهللا من فضله )) (( أم ))

يحسدون  (( أمواملراد بالناس حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم وأصحابه  الناس على ما آتاهم اهللا من فضله ))

واحلسد يف تعريف أكثر العلماء: متين زوال نعمة اهللا على الغري سواء  الناس على ما آتاهم اهللا من فضله ))

أردت أن تكون لك أو أن تزول إىل غريه ، وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا: احلسد كراهة ما أنعم اهللا به 

حبيث إذا قيل له: فالن حصل له كذا ، اضطرب قلبه من كراهة ما  على غريه ، أن يكره مبا أنعم اهللا به على غريه

حصل هلذا الرجل ؛ وعلى هذا فيقول ما قاله الشيخ أعم مما قاله مجهور العلماء ؛ ألن ما قاله مجهور العلماء البد 

ن من كره شيئا أن يتمىن أن يزيل اهللا هذه النعمة ، أما هذا فيكون جمرد كراهته هلا يعترب حسدا ، ومن املعلوم أ

أي أعطاهم من فضله ؛ وما هو الفضل  (( على ما آتاهم اهللا من فضله ))فسوف يتمىن أن يزول ؛ وقوله: 

والشريعة كلها ، هذا من أعظم ما آتاها الذي أعطيه الرسول ؟ القرآن ؛ القرآن أو ما هو أعم ؟ نعم اإلسالم كله 

يعين فإن آل ابراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما ))  (( فقد آتينااهللا الرسول هو النبوة والرسالة ؛ 

(( آتينا آل فضلنا مل يزل موجودا ليس هذا أول فضل فضلنا به على عباد اهللا بل إن الفضل مل يزل موجودا 

واملراد بآل ابراهيم املراد به كل من تبع دينه وهو أوهلم عليه الصالة والسالم آتاهم  ابراهيم الكتاب والحكمة ))

اهللا الكتاب وآتاهم حكمة وجعل يف ذريته النبوة والكتاب ؛ وأكثر األنبياء الذين قصهم اهللا علينا من ذرية ابراهيم 

ة والسالم ، والوحيد يف آل ابراهيم ، أكثرهم من بين إسرائيل وهو يعقوب ابن إسحاق ابن ابراهيم عليهم الصال

حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم وهو من ذرية إمساعيل ؛ وهلذا كان األنبياء أكثرهم أكثر األنبياء الذين قص اهللا 

علينا من بين إسرائيل لكن هذا الواحد حممد عليه الصالة والسالم كان عن اجلميع دينه مهيمن على مجيع األديان 



مبعىن املكتوب ، والكتب املنزل على األنبياء   (( الكتاب ))للرساالت وأمته باقية إىل يوم القيمة ؛  ورسالته خامتة

كلها تكتب باليد ؛ و(( احلكمة )) هي الصواب ، احلكمة هي الصواب ؛ فالقرآن صواب والتوراة صواب 

(( األشياء يف مواضعها ؛  واإلجنيل وكل ما جاء به الرسول فهو صواب ؛ وعلى هذا قيل: إن احلكمة هي وضع

آتينا آل ابراهيم ملكا عظيما ، وأبلغ مثل يف ذلك ما آتاه اهللا سليمان فقد آتاه اهللا  وآتيناهم ملكا عظيما ))

 ما له (( يعملونحىت إن الشياطني املردة  (( هب لي ملكا ال ينبغي ألحد من بعدي ))ملكا عظيما حىت قال: 

بناء  الشياطين كل(( و حىت إم أي  )) راسيات وقدور كالجواب وجفان وتماثيل محاريب من يشاء

بناء يبين على ظاهر الرب ، غواص يغوص يف البحر ليأيت ب اجلواهر وغواص وآخرين مقرنين في األصفاد )) 

يف األصفاد ألم عصوا أمره فقرنه يف األصفاد  والدراري وكل ما يكون يف البحر ، والقسم الثالث مقرنون

يعين حيث  (( تجري بأمره رخاء حيث أصاب )) ، هذا ملك عظيم ؛ كذلك أيضا سخر اهللا له الريحوحبسهم 

يعين بدون اضطراب وبدون مشقة ، و املعروف أن الريح يكون فيها قلق ومشقة وإن مل حتمل  (( رخاء ))أراد 

هللا تعاىل جعلها رخاء مع أا اإلنسان فضال أن إذا قلت إن هناك رحيا حتمله لكان فيها القلق واالضطراب لكن ا

(( رخاء حيث أصاب لكن مع كوا عاصفة ليس فيها قلق  (( ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره ))عاصفة 

قال العلماء: إنه إذا أراد أن يتجه إىل ناحية وضع بساطا وجلس عليه هو وحاشيته ومن أراد أن يسافر معه مث  ))

ها شهر ورواحها شهر ، وهذا من قدرة اهللا عزوجل ، هذا من مجلة امللك أمر الريح فحملتهم فطارت م غدو 

(( أيكم الذي أعطيه آل ابراهيم ، وهذا الشك أنه ملك عظيم حيث يسخر له الشياطني والرياح ، وملا قال: 

ال (( قوكان عرشها يف اجلنوب يف اليمن وهم يف الشمال يف الشام  يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين ))

وكان له حد يقوم فيه معني مثل بعد ساعة أو  عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك ))

(( وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد ساعتني أو ما أشبه ذلك 

وتأمل  ربي )) فضل من هذا قال عنده مستقرا رآه فلما (( يعين مدة الطرف مث رده آتيك به  ))إليك طرفك 

فإن الفاء تدل على الرتتيب والتعقيب وأنه رآه فورا مث رآه مستقرا كأن له عشرات السنني ؛ وهلذا  (( فلما ))قوله: 

(( قال هذا من فضل السنني ؛ ومل يقل: فلما رآه عنده ، لكن مستقر كأنه جاء  (( مستقرا ))جاءت كلمة 

وهذه الكلمة ينبغي أن تكون على كل لسان إذا أنعم اهللا عليك نعمة فقل هذا  أكفر )) أم أأشكر ليبلوني ربي

(( أم فوائد اآلية:  . من فضل ريب ليبلوين أأشكر أم أكفر ؛ ألن كثريا من الناس ال حتصل هلم هذه النعمة 

يف هذه اآلية الكرمية: بيان ما كان عليه اليهود من  . يحسدون الناس على ما آتاهم اهللا من فضله ... ))



احلسد ؛ وفيه إنكار احلسد ؛ ألن اهللا ساق هذه اآلية يف اإلنكار عليه ؛ وما حكم احلسد ؟ هل هو من الصغائر 

أو من الكبائر ؟ اجلواب: هو من كبائر الذنوب ؛ ألنه يأكل احلسنات ؛ وهل يستفيد احلاسد شيئا ؟ أبدا ، ففي 

مفاسد ؛ أوال أنه من كبائر الذنوب ، وكبائر الذنوب ال تغفر إال بالتوبة ؛ ثانيا: أنه اعرتاض على قضاء اهللا  احلسد

(( أن يحسدون وقدره ؛ ألن كونك تكره أن يعطي اهللا هذا اإلنسان شيئا هذا اعرتاض على اهللا ؛ وهلذا قال: 

انا على احملسود ، وهذا يف الغالب وليس دائما ، قد ؛ ثالثا: أن فيه عدو  الناس على ما آتاهم اهللا من فضله ))

( إذا يقوم يف قلب اإلنسان حسد لكن ال يعتدي على احملسود ال بقوله وال بفعله ؛ وهلذا جاء يف احلديث: 

احلسد قد يقوم بقلب اإلنسان واإلنسان بشر ولكن إذا أحسست  ظننت فال تحقق وإذا حسدت فال تبغي )

ه عن قلبك حىت يكون نزيها فإن عجزت فأقل ما يلزمك أال تبغي على ما حسدت يعين به يف قلبك فحاول طرد

ال تعتدي عليه ال بالقول وال بالفعل ؛ فمن القول أن يتهم احملسود باامات ويتقول عليه ما مل يقل أو حيال بينه 

أو ما أشبه ذلك ، هذا اعتداء وبني أعماله ، أو يسب عند كربائه وأمرائه ، أو يسب أيضا عند أصحابه وقرنائه ، 

بالقول ؛ االعتداء بالفعل أن يعتدي عليه باليد حىت حيول بينه وبني ما آتاه اهللا من فضله مثل أن يغرق ماله أو أن 

احلسد أنه  حيرقه حىت ال يكون عنده مال ألنه حسده على كثرة املال ؛ رابعا: املشاة لليهود يعين من مضار

اخلصلة خصلة يكون اإلنسان فيها مشاا لليهود ؛ خامسا: أن احلاسد يكون دائما يف  مشاة لليهود ، وبئس

كلما جتددت نعمة على غريه نبغ يف قلبه احلسد فيكون دائما يف قلق مستمر ألن نعم اهللا على غريه تتجدد .قلق 

تحسر وال حياول أن ؛ سادسا: أن احلاسد يف الغالب يستحسر ويتصور أنه عاجز أن حيلق باملقصود فتجده يس

يصل إىل الفضائل ؛ لكن لو أعرض عن الناس ومن زاده اهللا من فضله فهو على نعمة وحاوله أن يسعى يف النعم 

العداوة والبغضاء بني الناس ؛ ألن احلاسد يف الغالب ال خيلوا من .  لسلم من هذا كله ؛ ومن مضار احلسد

(( أم يحسدون الناس على ما آتاهم اهللا من فضله ... البغضاء عدوان والعدوان على الغري يؤدي إىل العداوة و 

(( .   

عرفنا الطاغوت بأنه ما جتاوز به العبد حده من معبود أو مطاع ؛ فهل الطاغوت هو املتجاوز أو السائل : 

  املتجاوز ؟

رمبا يكون طاغوتا  املتجاوز سواء كان جتاوزه ملعبود أو متبوع أو متاع ؛ الذي يتجاوز به ليس طاغوتا ؟ الشيخ :

إذا دعى إىل عبادة نفسه ورمبا ال يكون مثل عيسى بن مرمي ومن عبد من دون اهللا من األولياء واألنبياء ليسوا 

  طواغيت لكن قد هم حمل الطاغوت أي حمل الطغيان .

  بعض العلماء يقسم احلسد إىل قسمني ، فما حكم كل قسم ؟السائل : 



لكبائر ؛ وأما احلسد يف الذي يف قلب اإلنسان وهو يدافع هذا ليس من الصغائر احلسد احملرم كله من ا الشيخ :

  وال من الكبائر .

فهل  (( ... إنكم وما تعبدون من دون اهللا حصب جهنم أنتم لها واردون ... ))يف قوله تعاىل: السائل : 

  عيسى بن مرمي واملالئكة داخلون يف اآلية ؟

قال  يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو )) منه قومك إذا مثال مريم ابن ضرب (( ولماأقرأ اآلية ؟   الشيخ :

أي ذووا خصام ، عيسى بن مرمي ملا قال اهللا  (( ما ضربوه لك إال جدال بل هم قوم خصمون ))اهللا تعاىل: 

 وكل وردوها ما آلهة هؤالء كان واردون لو لها أنتم جهنم حصب اهللا دون من تعبدون وما (( إنكمتعاىل: 

أتقولون إنه عيسى بن مرمي هذا  وجاء املشركون يقولون يسمعون )) ال فيها وهم زفير فيها لهم  خالدون فيها

ن وعيسى مم (( إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون ))حصب جهنم ؟ قال اهللا تعاىل: 

؟ معلوم ذكر األخ أن هذا الذي يعبد من دون اهللا وهو من أنبياء اهللا أو أولياء اهللا أو  سبقت هلم من اهللا احلسىن

  الصاحلني ما ذنبه حىت نقول هو طاغوت ؟ لكن هو حمل الطغيان يعين طغى به غريه .

  بعض قد يتكلم بكالم قد يفهم منه احلسد كأن يثين ثناء كبريا من غري أن يدعوا بالربكة ؟السائل : 

؟ ال ، حنن قلنا احلسد أن اإلنسان يكره ال ال، يعين تكلم شبهه بشيء  ؟ أو العني ؟ ال ، يعين رجل  : الشيخ

نعمة اهللا على غريه ؛ أما ما تشري إليه فهو حسد العني ، حسد العني إذا رأى اإلنسان ما يعجبه ينبغي أن يربك 

بارك اهللا عليك ؛ أما اإلنسان إذا رأى ما  ول؛ كل إنسان يشعر بنفسه هذا يق ؛  عليه فيقول بارك اهللا عليك

؛ الناس يقولون هذا إذا نطق بشيء ، إذا نطق  يعجبه من مال أو ولد فيقول " ما شاء اهللا ال قوة إال باهللا "

رأى ابين معي وهو مجيل  هبشيء قالوا قل ما شاء اهللا أو قبل تبارك اهللا أو ما أشبه ذلك فيذكر ؛ أما بس جمرد أن

  . ذكر اهللا ما يصح بدأ أو خفيف

  ضعيف ؟ ( الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب )بعض الناس يقول: إن حديث السائل : 

  ( ومن تشبه بقوم فهو منهم ) .ال فيه ، كونه من خلق اليهود  الشيخ :

(( من املقصود بـ (( ... ويقولون للذين كفروا هؤالء أهدى من الذين آمنوا ... ))قال اهللا تعاىل: السائل : 

  ؟ هؤالء ))

يعين كفار قريش ؛ وهلذا قلت لكم إن الالم إما أن تكون مبعىن " يف " فيكون هؤالء على  (( هؤالء )) الشيخ :

مبعىن " أنتم " يعين هم  (( هؤالء ))باا ؛ وإما أن تكون الالم للتعدية كما لو قلت: قلت لفالن كذا ، فيكون 

  نتم أهدى من الذين آمنوا سبيال .يقولون للكفار مصاحلة: أ



  لو حسد إنسان ماذا يفعل التقاء هذا احلسد وهل له أجر عند اهللا ؟السائل : 

إذا حسد إنسان مبعىن أصيب بعني فإنه مأجور على الصرب بالشك وما أصابه فهو تكفري لذنوبه ؛ لكن  الشيخ :

واختلف العلماء فيما إذا تلف شيء بسبب عينه  ذلك اآلخر وهو اآلخر أيضا هو املعتدي يكون ظاملا معتديا ؛

هل يضمنه أو ال ؛ والصحيح أنه يضمنه ؛ ألن حق اآلدمي ال فرق فيه بني العمد وغري العمد ؛ لكن لو أنه عانه 

حىت قتله فهل نقتله ؟ نعم ، نعم بعض العلماء يقول نقتله ألن العني تقتل ؛ وبعض العلماء يقول نعم نقتل لكن 

آخر ، وهذا مشكل مىت حيصل هذا ؛ وقد قالوا يعين حسب التجارب إن اإلنسان إذا حتدى العائن بعني عاين 

فإنه ال يستطيع أن يصيبه ، لو قال للعاين تعال أنا أحتداك ، فإنه ال يصيبه ألنه يكون معه نفس قوية تدفع نفس 

  الثاين .

ل أن تقوم من مقامك قال الذي عنده علم (( ... قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبيف اآلية: السائل : 

  ما املراد بالذي عنده علم من الكتاب ؟ من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك ... ))

  سأل اهللا تعاىل فجاءت به املالئكة ، جاءت به املالئكة املراد الذي عنده علم من الكتاب رجل مؤمن  الشيخ :

  واملالئكة أقوى من الشياطني .

  هل للعني دواء ؟السائل : 

ويغسل مغابنة يعين ؛ منها ما أرشد إليه النيب عليه الصالة والسالم أنه يتوضأ  أي نعم له أدوية كثرية الشيخ :

مصابة الركبة وما أشبه ذلك مث يسقى املريض ويصب على رأسه ويشفى بإذن اهللا حاال ؛ ومنها ما هو معروف 

ؤخذ طاقيته األشياء املباشر ويوضع يف املاء ويشربه املصاب ويربئ على الطول ؛ عندنا بالتجارب تؤخذ فنيلته أو ت

فيه شيء ثالث أيضا يقولون وال أدري هل يصح أم ال أن يصلى على العاين صالة امليت ، تصلى عليه صالة 

ت ؛ وكان امليت وإذا صليت عليه صالة امليت ماتت عينه ما عاد يبقى يعني أحد ؛ لكن هذا ما أدري ما تأكد

من يتهم بعني ذات يوم نائما فإذا بإخوانه الذين عنده يف البيت جيتمع بعضهم إىل بعض فلما قال يريدون أن 

يصلوا عليه صالة الغائب ملا قال : اهللا أكرب ، قال: اهللا أكرب كبريا ، وقام وقال كيف تفعلون هذا الشيء ؟ قالوا: 

ة اجلنازة فإا تبطل عينه ؛ لكن هذه ما تأكدنا ؛ أما مسألة األخذ ألن اإلنسان إذا كان عاينا مث صلي عليه صال

  .من شعاره يعين مما يلي جسده فهذا شيء جمرب متواتر مشهور 

  سؤال عن حكم التداوي بالتجارب للعني ؟السائل : 

بالتجارب  بلى ؛ لكن هل نقول إننا ال نتعدى ما فعل الرسول عليه الصالة والسالم أو نقول إذا ثبت الشيخ :

  شيء فال بأس باستعماله .



  ورد عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه كان يقرأ يف املغرب بالطور فهل كان يقرؤها كلها ؟السائل : 

  نعم يقرأ يف املغرب بالطور ، الباء تدل على االستيعاب . الشيخ :

  هل جيوز اإليداع يف البنوك بدون فوائد ؟السائل : 

كل حال البنوك إن حصلت أال تودع فهيا شيئا ، فهذا هو أحسن وإن اضطررت فال بأس   هو على الشيخ :

  بشرط أن ال تأخذ ربا ، واحرص على أن تودع عند أقلها مراباة .

إذا اجتهد عامل يف مسألة وعمل ا مث بدا له رأي آخر فهل ينتقض حكمه األول الناشيء عن اجتهاده السائل : 

  وقف املقلد من االجتهادين ؟األول وما صورته وما م

إذا اختلف اجتهاد العامل فإن صرح بالرجوع عن األول فقوله الثاين ، وإن مل يصرح كان له قوالن ، وال  الشيخ :

يهدم االجتهاد الثاين االجتهاد األول ؛ ألن كال من االجتهادين حيتمل أن يكون خطأ وحيتمل أن يكون صوابا ؛ 

  ترجح عنده أحد يعين مالت نفسه إىل أحد االجتهادين فعل وإال فهو خمري .أما بالنسبة للمقلد فإن 

 الذين سعيرا إن بجهنم وكفى عنه صد من ومنهم به آمن من (( فمنهمأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

 كان اهللا إن العذاب ليذوقوا غيرها جلودا بدلناهم جلودهم نضجت كلما نارا نصليهم سوف بآياتنا كفروا

 أبدا فيها خالدين األنهار تحتها من تجري جنات سندخلهم الصالحات وعملوا آمنوا حكيما والذين عزيزا

  . ظليال )) ظال وندخلهم مطهرة أزواج فيها لهم

(( ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ قال اهللا تبارك وتعاىل: 

  ... )) .بالجبت والطاغوت 

  من املراد بالذين أوتوا نصيبا من الكتاب يف هذه اآلية ؟  الشيخ :

  اليهود . الطالب :

  وما املراد باجلبت ؟  الشيخ :

إما السحر ، وقيل: إنه السحر ؛ وفيه أقوال متعددة جيمعها كل ما ال خري فيه يف الدين أو ما فيه ضرر  الطالب :

  يف الدين فهو جبت .

  الطاغوت ؟ ما هي  الشيخ :

يعبد أو يطاع غري اهللا ؛  مطاع أو معبود قال عمر رضي اهللا عنه هو شيطان ؛ وقال ابن القيم: هو كل الطالب :

  وعلى هذا فتفسري عمر رضي اهللا عنه من باب التمثيل . الشيخ :

  الالم هنا ؟ (( يقولون للذين كفروا )) الشيخ :



  الذين كفروا ؛ يف " ويكون املعىن: ويقولون  حتتمل معنيني: إما أن تكون مبعىن "  الطالب :

  وعلى هذا فيكون اسم اإلشارة على ظاهره ؛  الشيخ :

فيكون املعىن: ويقولون للذين كفروا هؤالء أي أنتم أهدى من الذين  ىن الثاين أن الالم على أصلها واملع الطالب :

  آمنوا سبيال ؛ 

   كون اسم اإلشارة مبعىن اخلطاب أي " أنتم " .فت الشيخ :

(( أهدى من الذين وبقوهلم:  (( الذين كفروا ))من الذي يشريون إليه ؟ يعين ما الذي يريدون بقوهلم:  الشيخ :

  ؟  آمنوا سبيال ))

  كفار قريش ؛   (( الذين كفروا )) الطالب :

  والذين آمنوا ؟  الشيخ :

  لرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم وأصحابه ؛ ا (( الذين آمنوا )) الطالب :

   أحسنت . الشيخ :

  ما هو اجلزاء الذي جعل اهللا عليهم ؟  الشيخ :

  لعنهم اهللا ؛  الطالب :

  أن اهللا لعنهم واللعن معناه الطرد واإلبعاد عن رمحة اهللا . الشيخ :

  ) ؟ نقيرا )(( أم لهم نصيب من الملك فإذا ال يؤتون الناس ما معىن قوله:  الشيخ :

أي فليس هلم نصيب ولو كان هلم نصيب مل يؤتوا الناس نقريا والنقري  من الملك )) أم لهم نصيب (( الطالب :

  هو ما يوجد يف ظهر النواة ويضرب به املثل للقلة .

يعين هل هلم نصيب من امللك حىت يتصرفون فيقولون هؤالء أهدى وهؤالء أشقى ؟ أو يعطون هؤالء  الشيخ :

  نعون هؤالء ؟ ومي

  ولو كان هلم نصيب فإذا ال يؤتون الناس نقريا ؛ ألم من أشد الناس خبال . الطالب :

اإلنكار على أهل احلسد ؛ لقوله:  (( أم يحسدون الناس على ما آتاهم اهللا من فضله ... ))تتمة فوائد اآلية 

لدرس املاضي مضار احلسد ويطلب األخ وقد ذكرنا يف ا (( أم يحسدون الناس على ما آتاهم اهللا من فضله ))

عمر اآلن ما هو دوائه ؛ فنقول يف دوائه ؛ أوال: أن يرضى اإلنسان بقضاء اهللا وقدره وأن يعلم أن الفضل بيد اهللا 

يؤتيه من يشاء ، فإذا علم ذلك اطمئن ومل يعرتض على ربه سبحانه وتعاىل فيما آتاهم من فضله . ومنها: أن 

نع فضل اهللا عن احملسود أبدا ، ولو كان مينع فضل اهللا على احملسود لكان كل إنسان حيسد يعلم أن حسده لن مي



 ما تتمنوا (( والومنها: أن يتجه إىل اهللا عزوجل يف سؤاله أن يعطيه مثل ما أعطى هذا كما قال تعاىل:  غريه .

 من اهللا واسألوا اكتسبن مما نصيب وللنساء اكتسبوا مما نصيب للرجال بعض على بعضكم به اهللا فضل

ومنها: أن يذكر عواقب احلسد وشهمه وعقوبته حىت خيشى هذا  .عليما ))  شيء بكل كان اهللا إن فضله

ومنها: أن يعلم أنه من أخالق اليهود ؛ املهم أن اإلنسان إذا تأمل يف مضاره كان هذا التأمل  الشهم والعقوبة .

اآلية الكرمية: بيان أن اهللا أنعم على هؤالء احلسدة مبا ذكره يف قوله: ومن فوائد هذه  دواء حيتمي به عن احلسد .

فال وجه للحسد مع ما أعطاهم اهللا تعاىل من الفضل ؛  ... )) فقد آتينا آل ابراهيم الكتاب والحكمة(( 

كذا وكذا   وهذا أيضا من الدواء الذي يداوى به اإلنسان احلسد ، فيقول مثال: ما يل أحسد فالن وقد أعطاين اهللا

ومن فوائدها: بيان ما من اهللا به على آل ابراهيم من الكتاب واحلكمة وامللك العظيم ؛ فمثال التوراة واإلجنيل   .

كلها كتاب وحكمة ؛ وامللك العظيم من أعظم من ترونه أعطي ملكا من بين إسرائيل ؟ سليمان عليه السالم 

ومن فوائدها: أن  لعظمته . ال ينبغي ألحد من بعدي ))(( هب لي ملكا حىت قال: فإنه أعطي ملكا عظيما 

(( فقد آتينا آل ابراهيم الكتاب ؛ لقوله:  بسطيو  ضبيف ملكه مبا يشاء فإنه يق اهللا عزوجل له التصرف

 .والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما )) 


